
 
 
Kaarthouder Privacyverklaring 
 
 

 
 
Doel van dit 
document? 

Bij Alpha Card CVBA streven we ernaar om uw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen. We willen dat u 
weet hoe wij informatie over u verzamelen, gebruiken, delen en bewaren en welke keuzes er voor u beschikbaar zijn, 
wanneer u onze producten of services aanvraagt.  
 
In deze privacyverklaring beschrijven we hoe Alpha Card CVBA in haar capaciteit als verwerkingsverantwoordelijke, 
persoonlijke gegevens over u verzamelt, gebruikt, deelt en bewaart in overeenstemming met Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (algemene verordening gegevensbescherming 
kortweg GDPR). Raadpleeg het gedeelte 'Vragen of Klachten' voor de contactgegevens van onze functionaris voor 
gegevensbescherming  (DPO – Data Protection Officer).    
 
Als uw online met ons communiceert, dan verwijzen we u graag door naar onze afzonderlijke Online 
privacyverklaring, beschikbaar op americanexpress.be. Hierin wordt beschreven hoe we in de online context 
informatie over u verzamelen, gebruiken, delen en bewaren. De verzamelde informatie onder deze privacyverklaring 
wordt samen met de informatie die we online over u verzamelen gebruikt. We vragen u daarom ook om even de tijd te 
nemen om de Online privacyverklaring te lezen. 

Deze privacy verklaringen worden af en toe bijgewerkt. Afhankelijk van de aard van de wijziging, informeren we u 
schriftelijk of via onze website: americanexpress.be. 
 

Verzamelde 
persoonsgegevens 

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij (en onze serviceproviders) informatie over u verzamelen, gebruiken, delen 
en bewaren. Het soort gegevens dat we verzamelen hangt af van het product of de dienst die u aanvraagt of 
gebruikt. Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u via:  
 
• het aanvraagformulier voor een Amerincan Express kaartrekening en andere documenten die u ons verstrekt: 
 
• wanneer u producten, goederen of diensten aanvraagt of gebruikt (bv., als u uw kaart gebruikt voor transacties 

met handelaars, bankautomaten, conciërgediensten of reizen); 
 

• controles bij kredietinformatiebureaus en agentschappen voor fraudepreventie, inclusief persoonlijke en 
zakelijke gegevens (in voorkomend geval) (voor meer informatie, zie het gedeelte "Kredietinformatiebureaus 
en fraudepreventie"); 

 
• u, door uw interacties met ons en het gebruik van uw rekening (vb., telefoonnummers verstrekt tijdens service-

oproepen, uw IP adres gekoppeld aan uw computer in het geval u ons elektronisch contacteert); 
 

• alle onderzoeken, enquêtes of wedstrijden waar u aan deelneemt of op reageert of enige marketingaanbiedingen 
waarvoor u zich inschrijft; en 

 
• derde partijen, zoals in marketinglijsten die wij rechtmatig verkrijgen van bedrijfspartners. 
 

Gebruik van de 
persoonsgegevens 

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens: (i) waar dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract of het 
voldoen aan een wettelijke verplichting (vb., due diligence die financiële instellingen moeten uitvoeren voordat ze 
kaartrekeningen goedkeuren); (ii) voor onze legitieme belangen, zoals het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van 
juridische vorderingen, het voorkomen van fraude en/of het verbeteren van onze producten of diensten; of (iii) waar 
we uw toestemming hebben verkregen, zoals voor marketingdoeleinden. Meer specifiek, gebruiken wij uw 
persoonlijke gegevens voor:   
 
1. het leveren van producten of diensten, inclusief voor: 

• het verwerken van aanvragen voor onze producten, inclusief het nemen van beslissingen om uw aanvraag 
goed te keuren; 

• het beheren van uw rekening, zoals voor de goedkeuring van individuele transacties; 

• communicaties met u via e-mail, sms of andere elektronische methoden met betrekking tot uw rekeningen, 
producten en diensten en om u op de hoogte te houden van nieuwe functies en voordelen met betrekking tot 
de producten of diensten die u hebt aangevraagd; 

• het beheren van loyaliteits- en verzekeringsprogramma's verleend samen met de producten en diensten die u 
hebt aangevraagd;  

• het beantwoorden van uw vragen en uw verzoeken;  

2. producten en diensten adverteren en op de markt brengen voor de American Express-groep en onze 
bedrijfspartners, inclusief voor: 

• het presenteren van inhoud die aangepast is aan uw persoonlijke voorkeuren; 
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• het bepalen of u interesse hebt in nieuwe producten of diensten; 

• het communiceren van promoties en aanbiedingen aan u (via e-mail, telefonisch, sms, internet of enige 
andere elektronische methode) met betrekking tot producten en diensten waar u mogelijk in geïnteresseerd 
bent of die gelijkaardig zijn aan uw bestaande producten en diensten van American Express;   

3. het verbeteren van onze producten en diensten en onderzoek en analyse uitvoeren, onder andere om: 

• onze klanten, hun behoeften, voorkeuren en gedrag beter te begrijpen; 

• de doeltreffendheid van onze advertenties, promoties en aanbiedingen te analyseren; 

• testen uit te voeren (om veiligheid te verzekeren en wanneer we onze systemen bijwerken), 
gegevensverwerking, website-administratie en IT-ondersteuning en ontwikkeling; 

• feedback te geven over onze producten en diensten en die van onze bedrijfspartners te beoordelen; 

• gegevensanalyse, statisch onderzoek en samengevoegde rapporten te produceren; 

• uw telefoongesprekken met ons en onze serviceproviders te controleren en/of opnemen om consistente 
serviceniveaus (inclusief personeelstraining) en rekeningtransacties te verzekeren;  

4. fraude en operationele risico's en veiligheidsrisico's te beheren (met behulp van automatische processen en/of 
handmatige controles), inclusief om: 

• individuele transacties te beoordelen en goed te keuren, ook uitgevoerd via digitale kanalen; 

• fraude of criminele activiteit te detecteren en te vermijden;  

• de beveiliging van uw informatie te verzekeren;  

• ons risicobeheerbeleid, -modellen en -procedures voor applicaties en klantaccounts te ontwikkelen en te 
verfijnen, op basis van informatie in uw aanvraag of met betrekking tot uw kredietwaardigheid en 
accountgeschiedenis (indien van toepassing);   

• wetten en reguleringen na te leven, inclusief om juridische vorderingen vast te leggen, uit te voeren of te 
verdedigen en te helpen bij de oplossing van betwistingen; 

5. uw aanvraag te verwerken (of uw aanbiedingen aan te passen) voor onze producten en diensten (met behulp van 
geautomatiseerde processen en/of handmatige controles), inclusief om:  

• ons te helpen uw financiële situatie en uitgavegedrag beter te begrijpen, zodat we beslissingen kunnen 
nemen over hoe wij uw bestaande rekeningen beheren en welke andere producten of services voor u 
interessant zouden kunnen zijn; en 

• u te informeren van onze incassopraktijken en informatie te delen met kredietinformatiebureaus en 
agentschappen voor fraudepreventie (zie 'Kredietinformatiebureaus en fraudepreventie' voor meer 
informatie). 

Delen van 
persoonsgegevens 

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming of zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke 
wetgeving:  
 

a. kredietinformatiebureaus en gelijkaardige organisaties om te rapporteren of te bevragen over uw financiële 
situatie en om uw schulden te melden (voor meer informatie, zie ‘Kredietinformatiebureaus en 
fraudepreventie’ hieronder); 

b. naleving van gerechterlijke bevelen, wettelijke of regelgevende vereisten en verzoeken van 
wetshandhavingsinstanties door wettelijke autoriteiten, rechtbanken en overheidsagentschappen; 

c. incassobureaus en externe juridische adviseurs om schulden te innen in uw naam; 

d. onze serviceproviders, regelgevende instanties, wetshandhavingsinstanties, overheidsagentschappen en 
derde partijen zoals uw bank of andere uitgevers van betaalkaarten; 

e. bedrijven van de American Express-groep; 

f. onze serviceproviders die diensten aan ons verlenen en ons helpen uw rekening te beheren en/of uw 
bedrijf te beheren;  

g. Bedrijfspartners, inclusief co-brand partners, die producten en diensten aan u leveren, aanbieden, 
aanpassen of ontwikkelen, gezamenlijk of afzonderlijk. We delen uw contactgegevens niet met 
bedrijfspartners zodat deze onafhankelijk hun eigen producten of diensten, zonder uw toestemming aan u 
kunnen aanbieden. Het is mogelijk dat wij wel aanbiedingen in hun naam sturen indien uw ons 
toestemming heeft gegeven om uw marketingaanbiedingen te bezorgen. Houd er rekening mee dat als u 
een aanbieding van een bedrijfspartner aanvaardt en klant wordt van deze partner, dat zij dan 
onafhankelijk communicaties naar u kunnen verzenden. In dit geval moet u hun eigen privacyverklaring 
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lezen en hen afzonderlijk op de hoogte stellen als u geen toekomstige communicaties van hen wenst te 
ontvangen; 

h. elke partij die door u is goedgekeurd, inclusief loyaliteitspartners die u verbindt met uw Membership 
Rewards-account (indien van toepassing) en afhankelijk van uw kaartproduct, alle partners in uw 
kaartvoordelenprogramma waarvoor u zich wenst in te schrijven; of 

i. iedereen aan wie wij onze contractuele rechten overdragen of toewijzen. 

Bijkomende 
Kaarthouders  

Voordat u ons enige persoonlijke gegevens geeft met betrekking tot een andere persoon, inclusief Bijkomende 
Kaarthouders, vraag dan aan die persoon om deze privacyverklaring te lezen en zijn/haar toestemming te geven voor 
het delen van zijn/haar gegevens met Alpha Card CVBA en enige andere partij beschreven in deze verklaring.  
 
De bepalingen van deze privacyverklaring zijn van toepassing op alle Bijkomende Kaarthouder(s) die u heeft 
goedgekeurd voor het gebruiken van uw rekening. Waar u de uitgifte van een bijkomende kaart heeft goedgekeurd: 
 

j. vragen wij u de informatie van een Bijkomende Kaarthouder te bezorgen ten einde de aanvraag te 
verwerken, zijn/haar kaart uit te geven, de rekening te beheren en onze wettelijke en regelgevende 
verplichtingen na te leven; en 

k. de Bijkomende Kaarthouder moet ons mogelijks uw persoonlijke gegevens geven voor verificatie van 
uw identiteit wanneer hij/zij contact met ons opneemt over het activeren of gebruiken van zijn/haar kaart, 
registreren voor online diensten en toegang tot nieuwe of bijgewerkte diensten en voordelen. 

Bijkomende Kaarthouders mogen uw persoonlijke gegevens niet wijzigen tenzij u ons hiervoor uw toestemming 
hebt gegeven. 

 
Kredietinformatie-
bureaus en 
fraudepreventie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens uitwisselen met kredietinformatie bureaus (CKP) en agentschappen voor 
fraudepreventie. Wij verkrijgen persoonlijke gegevens over u van deze agentschappen, inclusief waar relevant, over 
uw echtgenoot/echtgenote en enige bedrijven waarbij u betrokken bent (inclusief details van uw codirecteurs of 
zakenpartners). Voor deze doeleinden kunt u worden behandeld als financieel verbonden met dergelijke personen 
(‘financiële vennoten’) en u zult worden beoordeeld met verwijzing naar hun ‘verwante dossiers’. 
 
Wanneer u een aanvraag indient 
 
Als bedrijfsleider, kunnen wij bevestiging vragen bij de CKP’s dat het woonadres dat u ons bezorgt hetzelfde is als het 
adres vermeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De CKP’s registreren informatie over uw bedrijf en 
de eigenaren en kunnen een record maken met de naam en het adres van uw bedrijf en de eigenaren ervan, als dit nog 
niet bestaat. 
 
 
Tijdens de levensduur van uw kaartrekening 
 
We zullen uw rekening blijven evalueren aan de hand van kredietinformatie bureaus om ons te ondersteunen bij het 
beheer van uw rekening en dit omvat de verwante records van uw financiële vennoten. Deze zoekopdrachten kunnen 
niet gezien of gebruikt worden door andere organisaties om uw vermogen te beoordelen om krediet te verkrijgen. We 
zullen ook verdere kredietcontroles uitvoeren terwijl er geld op uw rekening staat(inclusief contact met uw bank, of 
een andere door u goedgekeurde expert). 
 
Wij kunnen de kredietinformatie bureaus het huidige saldo op uw rekening meedelen en we kunnen hen op de hoogte 
stellen als u betalingen niet tijdig uitvoert. Zij registreren deze informatie in uw persoonlijke en zakelijke 
kredietbestanden (indien van toepassing). Dit kan worden gedeeld met andere organisaties om aanvragen van u en 
aanvragen van andere partijen met een financiële band met u te beoordelen, voor krediet of andere faciliteiten, voor 
ander risicobeheer en voor fraudepreventie en het traceren van debiteuren. Als u terugbetalingen niet uitvoert, dan kan 
dit nadelige resultaten hebben op uw kredietwaardigheid. Data die worden gedeeld met kredietinformatie bureaus 
worden tot 10 jaar na het afsluiten van uw rekening bewaard, ongeacht of ze door u werden afgehandeld of in gebreke 
zijn gebleven. 
 
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens analyseren om uw rekening te beheren en om fraude of enige andere onwettige 
activiteit te vermijden. Wij en andere organisaties kunnen uw persoonlijke gegevens bekijken en gebruiken om fraude 
en witwassen te vermijden, bijvoorbeeld: 
 

l. bij het controleren van details op aanvragen voor verzekering, krediet en kredietgerelateerde of andere 
faciliteiten; 

m. tijdens het beheer van krediet, kredietgerelateerde rekeningen of faciliteiten en verzekeringspolissen; 

n. bij het terugvorderen van schulden; of  

o. tijdens het controleren van details op aanvragen, voorstellen en claims voor alle soorten verzekeringen. 

 

 



Internationale 
transfer van 
gegevens  

Wij verwerken en bekijken uw persoonlijke gegevens en dragen deze over via onze systemen naar het VK en landen 
buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zoals de Verenigde Staten (waar onze voornaamste operationele 
datacenters zich bevinden) om onze werkzaamheden uit te voeren, transacties te verwerken voor buitenlandse 
aankopen, uw rekening te beheren of producten en diensten aan u te leveren.  
 
Ongeacht de plaats waar we uw informatie verwerken, wij zullen de nodige stappen ondernemen om een passend 
beschermingsniveau te voorzien voor uw informatie in andere landen buiten België of de EER inclusief de VS, waar 
de wetten voor gegevensbescherming mogelijk niet zo uitgebreid zijn als in België  of de EER.  
 

Houd er rekening mee dat gegevensoverdrachten binnen de American Express-bedrijvengroep worden gedaan onder 
onze bindende bedrijfsregels die beschikbaar zijn in het privacy gedeelte van onze website.  
 

Beveiliging  Wij gebruiken organisatorische, administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke 
gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens snel, accuraat en volledig wordt verwerkt. 
Wij eisen dat serviceproviders uw persoonlijke gegevens veilig houden en uw persoonlijke gegevens alleen voor de 
doeleinden die wij bepalen, mogen gebruiken.  

 
Bewaren van 
persoonsgegevens  

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang we deze nodig hebben om de producten en diensten te leveren die u 
heeft aangevraagd, tenzij wij vereist zijn om deze langer te bewaren wegens wetgeving, regulering, rechtszaken of 
wettelijke onderzoeken. Uw persoonlijke gegevens worden door Alpha Card CVBA bijvoorbeeld gedurende 10 jaar 
opgeslagen, na het beëindigen van uw contract, voor wettelijke doeleinden. Als uw rekening in gebreke is en het saldo 
onbetaald of onafgehandeld blijft, dan kunnen wij deze informatie gedurende langere tijd bewaren en gebruiken in 
overeenstemming met eerlijke leenpraktijken en ons risico- en incassobeleid als u ervoor kiest om in de toekomst 
American Express-producten aan te vragen.   
 
Wanneer uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor onze wettelijke of regelgevende behoeften, om uw 
rekening te beheren of om de door u aangevraagde producten en diensten te leveren, zullen wij redelijke stappen 
ondernemen om deze informatie veilig te vernietigen of permanent te anonimiseren.  Voor meer informatie over onze 
praktijken voor gegevensbewaring, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming in 
het gedeelte ‘Vragen of Klachten’.  

 
Toegang tot uw 
persoonsgegevens 

Wij moedigen u aan om regelmatig te controleren dat alle persoonlijke gegevens die wij over u bewaren accuraat en 
actueel zijn. Als u denkt dat de informatie die wij over u bewaren onjuist of onvolledig is, dan kunt u ons vragen om 
deze informatie te corrigeren of te verwijderen. We raden u om naar americanexpress.be te gaan, u aan te melden en 
uw persoonlijke gegevens bij te werken. Als u dit wenst kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor 
gegevensbescherming, zie het gedeelte 'Vragen of Klachten'.  Alle informatie die onjuist of onvolledig wordt 
bevonden, zal onmiddellijk worden gecorrigeerd. 
 

Uw rechten  U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, bij te werken, wissen, veranderen of corrigeren. Meer 
specifiek hebt u het recht om:  
 

p. uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken, als onze 
verwerking gebaseerd is op uw toestemming; 

q. het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken of te weigeren; 

r. een handmatige herziening aan te vragen van bepaalde geautomatiseerde verwerkingsactiviteiten waarbij 
uw rechten worden aangetast; en 

s. een kopie aan te vragen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben. 

 
Als u enige van uw rechten wenst uit te oefenen of als u vragen hebt over hoe wij uw persoonlijke gegevens, 
verwerken, dan kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming ‘Vragen of Klachten’. 
Voor meer informatie, of als u het niet eens bent met het standpunt van Alpha Card CVBA dan kunt u contact opnemen 
met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op www.privacycommision.be.   

Marketingkeuzes  U kunt kiezen hoe u marketingcommunicaties wenst te ontvangen, inclusief direct marketing - of we ze u via post, e-
mail, sms en/of telefoon sturen. Als u geen marketing wenst te ontvangen van de American Express-groep dan raden 
we u aan om naar americanexpress.be te gaan, u aan te melden en uw privacy-instellingen bij te werken. Als u dit 
wenst kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, zie het gedeelte 'Vragen of 
Klachten’ hieronder. Als u ervoor kiest om geen marketingcommunicatie van ons te ontvangen, dan zullen we uw 
keuze respecteren. 
 
Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest dergelijke berichten niet te ontvangen, dit een invloed kan hebben op 
bepaalde aanbiedingen verwant met de producten of diensten die u hebt gekozen.  
 
We kunnen contact met u opnemen om ervoor te zorgen dat de informatie die we hebben over uw 
marketingvoorkeuren actueel zijn. Wij blijven bovendien met u communiceren in verband met uw rekening, het 
vervullen van uw aanvragen of het beheren van promoties of programma's waar u voor hebt gekozen om aan deel te 
nemen.  

https://www.americanexpress.com/uk/content/internet-privacy-statement.html?inav=gb_legalfooter_privacy#glossary
https://www.americanexpress.com/uk/content/internet-privacy-statement.html?inav=gb_legalfooter_privacy#glossary
https://www.americanexpress.com/uk/content/internet-privacy-statement.html?inav=gb_legalfooter_privacy#glossary
https://www.americanexpress.com/uk/content/internet-privacy-statement.html?inav=gb_legalfooter_privacy#glossary
https://www.americanexpress.com/uk/content/internet-privacy-statement.html?inav=gb_legalfooter_privacy#glossary


 
Vragen of klachten  Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of de manier waarop uw persoonlijke gegevens wordt behandeld of als 

u een klacht wilt indienen of uw rechten wilt uitoefenen, bel ons dan op het gratis telefoonnummer achter op uw kaart 
of neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op DPO@alpha-card.com, Alpha Card CVBA, 
Vorstlaan 100 te 1170 Brussel ter attentie van Data Protection Officer. 
 

Woordenlijst Alpha Card CVBA (we ons wij) - Alpha Card CVBA, onderneming onder het  Belgisch recht, ingeschreven onder 
BTW 0463.926.551, met maatschappelijke zetel gelegen te Vorstlaan 100 te 1170 Brussel. 
 
American Express-groep - elke gelieerde onderneming, dochteronderneming, joint venture en elk bedrijf dat 
eigendom is van of onder zeggenschap staat van de American Express Company.  
 
Bedrijfspartners - derde partijen waarmee wij zaken doen en een contractuele relatie hebben, zoals verwerkers, 
leveranciers, distributiepartners, co-brandpartners, verzekerings- en reisserviceproviders en partijen die creditcards 
van American Express accepteren voor betalingen van goederen/diensten die u hebt gekocht (d.w.z. handelaars).  
 
Persoonsgegevens - alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, 
zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en andere specifieke informatie voor die persoon, zoals 
demografische gegevens en transactiegegevens.  
 
Serviceproviders - elke leverancier, derde partij en/of bedrijf dat diensten levert of namens ons zakelijke activiteiten 
uitvoert, zoals printing, mailing en andere communicatiediensten (e-mail, direct mail, etc.), marketing, 
gegevensverwerking en uitbestede technologie, onderhoud, incasso, ad management, auditors, consultants en 
professionele adviseurs.   
 
Bijkomende Kaarthouders –andere personen die u toestemming hebt gegeven om een extra kaarten te nemen gelinkt 
aan uw rekening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.U: CEO - Alpha Card CVBA, 100 Vorstlaan, 1170 Brussel, België KBO/RPR Brussel - BTW BE 0463.926.551. Vergund door de Nationale 
Bank van België (NBB) als betaalinstelling. 
Ingeschreven als verzekeringstussenpersoon in het register van de FSMA : 048520A. 
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